ABSTRAKT
Cílem této diplomové práce je popis a analýza jednotlivých stádií civilního řízení ve
věcech ochrany osobnosti. Civilní proces je zvláštním procesním odvětvím, v rámci něhož je
poskytována ochrana všeobecnému osobnostnímu právu náležejícímu každé fyzické osobě.
Imateriální újma způsobena neoprávněným zásahem do tak významných subjektivních práv
jakými osobnostní práva bezpochyby jsou, bývá často řádně nahrazena pouze soudním
rozhodnutím. Z tohoto důvodu je nezbytná znalost jak občanského práva hmotného, ze
kterého plynou nároky z ochrany osobnosti, tak také občanského procesního práva, v rámci
něhož je hmotné právo realizováno. Obsahem této diplomové práce je rozbor jednotlivých
částí soudního řízení od podání žaloby na ochranu osobnosti do rozhodnutí soudu resp.
výkonu rozhodnutí či exekuce ve věcech ochrany osobnosti. V práci jsou pro komplexní
dokreslení problematiky civilního řízení ve věcech ochrany osobnosti uvedeny citace
soudních rozhodnutí k jednotlivým fázím řízení. Vzhledem k obecné úpravě ochrany
osobnosti je judikatura jedním z hlavních zdrojů poznání průběhu civilního řízení vedeného
na ochranu všeobecného osobnostního práva.
Práce se skládá z úvodu, pěti kapitol, závěru, použité literatury a příloh.
V úvodu se autorka věnuje stručnému popisu institutu ochrany osobnosti a významu
rozhodovací činnosti soudů v této oblasti. Jsou zde uvedeny důvody, proč si autorka téma
práce zvolila a naznačeny cíle, kterých má být prací dosaženo.
První kapitola je věnována historickému exkurzu do právní úpravy ochrany osobnosti.
Jsou zde popsány jednotlivá významná období vývoje tohoto institutu včetně stručného
shrnutí vývoje úpravy ochrany osobnosti na území Čech od první republiky do období
revoluce roku 1989.
Druhá kapitola se zabývá možností využití soudního řízení před Evropským soudem
pro lidská práva k ochraně osobnostní práv. Je zde stručně popsán postup a podmínky, za
kterých je možné uplatnit své nároky z ochrany osobnosti před tímto soudem.
V třetí kapitole autorka popisuje hmotněprávní úpravu ochrany osobnosti. Věnuje se
základním prvkům institutu ochrany osobnosti včetně popisu nároků vzniklých z porušení
osobnostních práv.
Čtvrtá kapitola je věnována jednotlivým fázím soudního řízení ve věcech ochrany
osobnosti. Jednotlivá stadia jsou stručně popsána obecným způsobem vycházejícím z úpravy
sporného řízení a dále jsou uvedeny specifické znaky pro řízení ve věcech ochrany osobnosti.
V páté kapitole se autorka zabývá tzv. lustračními spory. Popisuje zde civilní řízení na
ochranu osobnosti vedené proti neoprávněným zásahům způsobených lustračními zákony.

V závěru autorka shrnuje zpracované téma a stručně zhodnocuje přínos této práce.

